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HanseMerkur ochrona w podróży  

w kontekście koronawirusa 
 

Koronawirus zmienił naszą rzeczywistość, również w trakcie podróżowania. Dlatego wiele 

przypadków, związanych z koronawirusem, jest objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach 

naszych produktów. Pandemia nie stanowi wyłączenia w naszych ogólnych warunkach 

ubezpieczenia, a co za tym idzie, COVID-19 jest traktowany jak każde inne nagłe 

zachorowanie. Dotyczy to zarówno ubezpieczenia kosztów rezygnacji, gdzie zachorowanie na 

COVID-19 stanowi podstawę do uruchomienia polisy, jak również ubezpieczenia kosztów 

leczenia, gdzie osoby, które zachorowały na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej mogą 

liczyć na ochronę ubezpieczeniową do pełnej sumy ubezpieczenia.  

 

Produkt „Koronawirus - rozszerzenie” stanowi uzupełnienie naszej oferty jako odpowiedź na 

potrzeby ubezpieczeniowe podróżujących związane np. z kwarantanną. Rozszerzenie może 

być sprzedawane wyłącznie z produktem zawierającym koszty rezygnacji lub koszty rezygnacji 

i przerwania podróży. Każde ubezpieczenie ma znaczenie tylko wtedy, gdy jest ono 

wymienione w wykupionym wariancie ubezpieczenia. 
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Ubezpieczenie 
kosztów 
rezygnacji 

z podróży 

 
np. w przypadku 

• nagłego zachorowania*, w tym na COVID-19 

• śmierci* 

• nieszczęśliwego wypadku* 
 

* Ubezpieczonego lub członka rodziny lub 
współuczestnika podróży lub jego członka rodziny 

 
pełen katalog 27-miu zdarzeń znajduje się w OWU. 

 

 
Zwrot 

• kosztów rezygnacji z podróży 

• kosztów odwołania rezerwacji hotelu lub apartamentu 

• kosztów anulowania biletu lotniczego, autokarowego, 

promowego lub kolejowego 

 

     

 
w przypadku 

• domowej izolacji (kwarantanny) wskutek działań urzędowych 
(np. zarządzenia sanepidu) lub zarządzenia uprawnionych 
osób trzecich (np. lekarza) 

• odmowy transportu lub wstępu do ubezpieczonego 
wynajmowanego obiektu przez uprawnione osoby trzecie  

(np. pracowników portu lotniczego, wynajmujących) w dniu 
podróży 
 

Zwrot 

• poniesionych kosztów rezygnacji lub zmiany rezerwacji 

• dopłaty za pokój jednoosobowy w przypadku częściowego 
anulowania 

• dodatkowych kosztów w przypadku podróży powrotnej  

np. za hotel lub lot 

 

     

  



Ochrona ubezpieczeniowa 
w trakcie podróży jako dodatkowe 
zabezpieczenie 
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przerwania 
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Ubezpieczenie kosztów przerwania podróży,  
np. w przypadku 

• nagłego zachorowania*, w tym na COVID-19 

• śmierci* 

* Ubezpieczonego lub członka rodziny lub 
współuczestnika podróży lub jego członka rodziny 
 

pełen katalog 9-ciu zdarzeń znajduje się w OWU 
 

Zwrot 

• niewykorzystanych świadczeń (takich jak zakwaterowanie, 
wyżywienie, wycieczki) 

• dodatkowych kosztów podróży w przypadku przerwania 
podróży lub opóźnienia podróży powrotnej 

 

     

 
w przypadku 

• domowej izolacji (kwarantanny) wskutek działań urzędowych 
(np. zarządzenia) lub zarządzenia uprawnionych osób trzecich 
(np. lekarza)  

• odmowy transportu w dniu podróży powrotnej (koniec 
podróży) przez uprawnione osoby trzecie (np. pracowników 

portu lotniczego) 

 
Zwrot 

• dodatkowych kosztów podróży np. za hotel lub lot 

• całej ceny podróży w przypadku przerwania podróży  
w ciągu 1. połowy podróży (najpóźniej do 8-go dnia podróży) 

• niewykorzystanych usług turystycznych w przypadku 
przerwania podróży w drugiej połowie podróży  
(najpóźniej od 9-go dnia) 

 

-     

 
 
 

 
Ubezpieczenie 
kosztów leczenia 

 
Zwrot 

• kosztów leczenia ambulatoryjnego 

• kosztów leczenia szpitalnego 

• dzienne świadczenie szpitalne 

• kosztów przedwczesnego porodu oraz niezbędne koszty  
opieki nad noworodkiem 

• kosztów leczenia stomatologicznego 

• kosztów pogrzebu/kosztów transportu powrotnego zwłok 

 

     

 

 

Ogólne informacje o produkcie „Koronawirus – rozszerzenie”  

Termin na zawarcie ubezpieczenia „Koronawirus – rozszerzenie”: 
 
Najpóźniej wciągu 3 dni roboczych od daty rezerwacji (dzień roboczy = Pon. - Sb)  
 

Do wyjazdu ponad 30 dni: 
najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem podróży. Jeśli w ciągu 3 dni roboczych od daty rezerwacji podróży nie zostanie zawarte 
ubezpieczenie, ochrona ubezpieczeniowa zaczyna działać dopiero po upływie 10 dni od daty zakupu ubezpieczenia 
 
Krótkoterminowe rezerwacje: 
Przy rezerwacji poniżej 30 dni do wyjazdu zawarcie polisy musi nastąpić do 3. dnia roboczego od daty rezerwacji podróży 
 

 
Udział własny 
Brak udziału własnego. 

 
Osoby ryzyka - kogo dotyczy zdarzenie ubezpieczeniowe? 
 

• Osoba ubezpieczona 
• Osoby zamieszkujące wspólne gospodarstwo domowe 
• Współuczestnicy wyjazdu: 2 rodziny albo do 6 osób wspólnie podróżujących 

 
Powyższy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.  
Obowiązują Ogólne Warunki Ubezpieczenia VB-RKS 2020 (T-PL) oraz VB-RS 2020 (T-Corona-PL). 


